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Desde os tempos da antiguidade, os povos buscavam os movimentos para melhor 

visualização e concretização de suas experiências. Com a Geometria não foi diferente. 

Os geômetras gregos idealizaram vários instrumentos para descrever curvas, embora o 

foco de seus trabalhos fosse puramente lógico. No século XVII, o uso do movimento 

passou a ter uma influência maior nas construções e propriedades geométricas, 

quebrando algumas tradições gregas [Colette Laborde (apud Sher 2000)]. Levando em 

consideração essa evolução no ensino de Geometria, vale a pena citar o que diz 

Ubiratan D’Ambrosio(2000): 
                                                         Grande parte da matemática que a gente faz, foi desenvolvida com 

pauzinhos escrevendo na areia e depois com papel e lápis, quadro-
negro e giz. Sempre tivemos à disposição uma borracha ou um 
apagador. A dinâmica da utilização dos instrumentos com os quais 
trabalhávamos a geometria era outra. Hoje, faz-se geometria com o 
mouse, o que é completamente diferente de fazer geometria com o 
papel e o lápis, ou com o giz e quadro-negro. Tudo é hoje muito 
diferente e tudo isso faz com que as representações do espaço, que é 
ponto de partida para a geometria, sejam diferentes. 

 
Exatamente no ano de 1985, na cidade de Grenoble (França), nasceu o Cabri-

Géomètre, um software desenvolvido por Jean-Marie Laborde e Frank Bellemain, 

caracterizado como um software do tipo micro mundo (Bittar, 2000: 90), que permite 

construir e explorar objetos geométricos interativamente, proporcionando uma melhor 

compreensão e visualização das demonstrações algébricas.  

Cabri-Géomètre é um programa que permite construir todas as figuras da 

geometria elementar que podem ser traçadas com a ajuda de uma régua e de um 

compasso. Uma vez construídas, as figuras podem se movimentar conservando as 

propriedades que lhes haviam sido atribuídas. Essa possibilidade de deformação permite 

o acesso rápido e contínuo a todos os casos, constituindo-se numa ferramenta rica de 
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validação experimental de fatos geométricos. Entretanto, tem outros aspectos que vão 

muito além da manipulação dinâmica e imediata das figuras. Ele permite visualizar 

lugares geométricos e a materialização da trajetória de um ponto escolhido enquanto 

que um outro ponto está sendo deslocado, com respeito às propriedades particulares da 

figura. Propicia, também, medir distâncias, ângulos e observar a evolução em tempo 

real durante as modificações da figura. 

O Cabri, ao contrário de muitos outros programas, funciona como um caderno 

interativo, definição explicita em seu nome “Cahier de Brouillon Intéractif” (Caderno 

Interativo de Rascunho). 

Com este software, o ensino de Geometria pode ter uma abordagem muito mais 

dinâmica do que a maneira tradicional, que usa apenas régua e compasso. Os desenhos 

geométricos são feitos a partir das propriedades geométricas que os definem. 

Com a preocupação de construir significativamente o conhecimento em 

Geometria, esta ferramenta pode nos auxiliar e muito, pois as configurações clássicas 

passam a ter representações variadas sem perder as propriedades geométricas do objeto. 

Os desenhos em movimento criam naturalmente um ambiente de investigação. Desta 

forma, o usuário precisa conhecer a teoria para uma melhor compreensão das 

propriedades e conceitos relacionados ao objeto de estudo. 

Já faz um bom tempo que o desenho geométrico foi banido das nossas escolas de 

primeiro e segundo graus. Coincidência ou não, a geometria vem se tornando um terror 

da Matemática, tanto para alunos como para professores.  

Bittar (2000) demonstra essa questão, explicitando a importância da utilização do 

Cabri-Géomètre para o ensino de geometria: 

A geometria tem sido relegada a um segundo plano no ensino de matemática. 
Entre os fatores citados por professores para esta situação ressaltamos: falta 
de controle sobre a atividade realizada pelos alunos, ausência de validação 
das conjecturas dos alunos, falta de motivação, conceitos sem sentidos, 
construções “estáticas”, etc. Considerando estes argumentos, e analisando o 
software Cabri-Géomètre, podemos ver que a elaboração de atividade 
envolvendo software oferece ganhos qualitativos relativamente à 
aprendizagem da geometria e em comparação ao contexto papel e lápis. (p. 
95).  

Frente a esta problemática, vimos que o uso de um software como o Cabri-

Géomètre pode mudar esta situação,  visto que o professor poderá ensinar a geometria 

de uma forma dinâmica e com conhecimento geométrico prático e lúdico. 
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Objetivos do trabalho 

Para propor este trabalho precisamos recorrer a alguns objetivos, pois sem os 

mesmos não poderíamos fazer uma análise a priori. Para isso selecionamos alguns: 

Explorar as opções do menu do software Cabri-géomètre II.; 

Possibilitar uma reflexão sobre conceitos da geometria e álgebra através da 

abordagem dinâmica que o software Cabri II propicia; 

Sensibilizar os participantes para o tipo de trabalho que pode ser desenvolvido 

com o software Cabri-géomètre II, colocando em evidência que este trabalho é 

caracterizado por um "espírito de investigação", de exploração, de descoberta, de 

formulação de hipóteses ou conjecturas, podendo ir da observação até a demonstração.  

 

Metodologia geral 

O trabalho é realizado por meio da resolução de problemas de 

geometria/álgebra utilizando o software Cabri-géomètre II.  

A orientação é estruturada sob a forma de oficina em laboratório de 

informática, no qual os participantes desenvolvem as atividades propostas 

individualmente ou em grupo.  

Inicialmente faremos uma breve apresentação do software explorando os itens 

constantes no menu, que serão necessários para o trabalho. Posteriormente passamos a 

atividades que propiciam o pensar geométrico. Problemas envolvendo a Geometria 

euclidiana, abordando os tópicos: construções fundamentais, triângulos, quadriláteros, 

circunferência e circulo. 

Este mini-curso parte do pressuposto de que a inserção do uso da informática 

nas práticas educativas escolares pode possibilitar alterações significativas na 

organização do trabalho didático. Mais, especificamente, está focalizando o ensino da 

Geometria, no qual procuramos contemplar uma diversidade de situações de 

aprendizagem e conseqüentemente, uma condição de interação e reflexão no fazer 

pedagógico. 

 

Palavras Chaves: Geometria, Cabri-géomètre, Educação Matemática. 
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